
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Lars Edling hälsade välkommen till föreningens årsmöte, som var välbesökt med 

80 medlemmar. 

 

§ 1  Årsmötet öppnas 

Lars Edling förklarade mötet för öppnat 

 

§ 2  Val av mötesfunktionärer 

a. Olle Dahlstedt valdes till mötesordförande 
b. Sylvie Johansson valdes till mötessekreterare 
c. Berit Lindström och Bror Lindström valdes till justerare och tillika rösträknare. 
 

§ 3  Fastställande av röstlängd 

  80  medlemmar i Föreningen Aktiva Seniorer, Gävle var röstberättigade. Röstlängden 

bifogas protokollet. 

 

§ 4  Anmälan av övriga frågor, vilka årsmötet kan upptaga till behandling 

Inget ärende hade inkommit. 

 

§ 5  Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 6  Årsmötets behöriga utlysande 

Godkändes att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning. 

 

§ 7 Föreningens verksamhetsberättelse 

  Den av styrelsen framtagna verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig för 

medlemmarna en tid och godkändes därför och lades till handlingarna. 

 

§ 8  Revisionsberättelse 

Då revisor Hans Samuelsson var förhindrad att närvara, föredrog Bror Lindström 

revisionsberättelsen, vilken godkändes och lades till handlingarna. Revisions- 

berättelsen bifogas protokollet. 

 

§ 9  Fastställande av resultat- och balansräkning 

Lars Edling redogjorde för föreningens ekonomi, som är tillfredsställande.  

Den kostnadsökning, som föreningen fick under 2014 då Söders Källa stod  

klar har styrelsen genom olika åtgärder klarat på ett bra sätt.  Resultatet för 

2014 är blir 4.419 kr i vinst. 
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§ 10  Disposition av överskott, respektive täckande av underskott 

Föreningen har ett överskott från 2014 på 4.419 kr. Årsmötet beslöt att detta 

överskott förs över på verksamhetsåret 2015. 

 

§ 11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

I enlighet med revisorns förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för den period 

revisionen omfattar.  Mötets ordförande gratulerade styrelsen till detta. 

 

§ 12  Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen 

Se nedan. 

 

§ 13  Föreningsstyrelsens inriktning av verksamheten framlades för kännedom 

Föreningsstyrelsens ordförande Lars Edling  informerade om styrelsens inriktning 

för 2015. Föredragningen bifogas protokollet i dess helhet, BILAGA LE. 

  

§ 14  Motioner från enskilda medlemmar 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 15  Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Lars Edling föreslog en höjning  av medlemsavgiften från 140 kr per år till 150 kr 

per år. Att gälla fr o m 1 jan 2016. 

Årsmötet godkände denna höjning. 

 

§ 16  Val av styrelseledamöter 

Till föreningsordförande Lars Edling omval på 1 år 

Till ordinarie ledamöter valdes 

Ingrid Ström tillika vice ordförande omval 2 år 

Birgitta Wengler   omval 2 år 

 

Till suppleanter valdes 

Anita Gustafsson omval 1 år 

Sigvard Westerlund omval 1 år 

Ann-Charlott Parmkrans nyval 1 år 

 

Tommy Nilsson, Gun Hallén-Nyberg och Sylvie Johansson har 1 år kvar på mandat- 

perioden. 

 

§ 17  Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Hans Samuelsson omval 1 år 

Till revisorssuppleant valdes Bror Lindström omval 1 år 

 

§ 18  Val av valberedning 

Till valberedning Kerstin Hällström omval 1 år även som sammankallande. 

Valberedningen behöver 1-2 personer till i sitt arbete. Styrelsen tillsammans  

med Kerstin kommer arbeta aktivt för detta. 

 

§ 19 Övriga frågor, vilka årsmötet beslutat behandla 

Inga övriga frågor var anmälda. 

 

§ 20  Årsmötet avslutas 



3(3) 

Mötesordförande Olle Dahlstedt tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Efter mötet avtackades Gerd Degerstedt med present och blomma. Gerd som har gett 

oss många fina och trevliga reseminnen under hennes tid i styrelsen. 

 

Efter kaffe och god semla spelade XYZ  med  Elizabeth Westerlund som sjöng vackra visor 

för oss. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                         Justeras 

 

 

 

-----------------------------------------------------        ----------------------------------------------------- 

Sylvie Johansson                                                  Olle Dahlstedt 

 

 

 

-------------------------------------------------          ------------------------------------------------------ 

Berit Lindström                                                 Bror Lindström   


